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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 Ikt.sz.: LMKOH/204/10/2016. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlatkérınek minısülı szervezetek a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A Képviselı-testület Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervérıl 2016. március 24. napján tartott ülésén 
döntött.  
 
A kiterjedt földúthálózat karbantartásának, javításának elıkészítése érdekében felmerült az igény 
egy darab traktor, és egy darab tárcsa beszerzésére, mellyel kapcsolatos döntését a Képviselı-
testület a 2016. április 20. napján tartott ülésén hozta meg.   
 
A Képviselı-testület a hivatali személygépjármő beszerzése tárgyában hozott 44/2016. (IV.20.) 
határozatában támogatta egy új hivatali személygépjármő beszerzését, és a tárgyi 
személygépjármő beszerzésére maximum 5.000.000 forintot biztosított Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” 
táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2016. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2015. évi C. törvény 70. §-a árú beszerzés esetén a nemzeti 
közbeszerzési értékhatár alsó határát nettó 8,0 millió forintban határozza meg, a tárgyi 
személygépjármő beszerzésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. (Nem indokolt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása arra tekintettel sem, mert a tárgyi személygépjármővel nem 
kell egybeszámítani más beszerzést.) 
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdése 
alapján, a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is. 
 
A fent írtakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervébıl törölje a „Hivatali személygépkocsi 
beszerzése” tárgyú beszerzést, és egészítse ki az „Egy darab traktor és egy darab tárgy 
beszerzése” tárgyú beszerzéssel. Az elızıekben leírtakra tekintettek az alábbi határozat-
tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé.  
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Határozat-tervezet 
 
…../2016. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
2016. évi közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 
 
Lajosmizse, 2016. május 05. 
 
   
          Basky András sk 

            polgármester 



 4

…./2016. (V…...) határozat melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2016. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkér ı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  Irányadó eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 
 

Építési beruházás: 
Lajosmizse Város bel- 
és külterületén a szilárd 

burkolatú úthálózat 
kátyúzása 

Uniós eljárásrend 
Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza 
2016. március 30. 

2 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolat 

felújítások II. 
ütemének kivitelezése 

Uniós eljárásrend 
Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza 

pályázat 
eredményétıl 

függıen 

3 

Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 

épületének felújítása  a 
TOP-1.4.1-15 jelő 
pályázat keretében 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) 
bekezdése szerint 

pályázat 
eredményétıl 

függıen 

4 
Árubeszerzés: 

Kismérető szállító 
jármő beszerzése 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) 
bekezdése  szerint 

2016. október 01. 
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Árubeszerzés: 
Egy darab traktor és 

egy darab tárgy 
beszerzése 

 

Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekrıl 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) 
bekezdése  szerint 

2016. június 1. 

 
 
Lajosmizse, 2016. május …. . 
 

 


